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คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล            คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี  ๙/๒๕๕๐ 
 
                 วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
 
เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
 
  ศาลจังหวัดมีนบุรี 
ระหวาง 
  ศาลปกครองกลาง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 

ศาลจังหวัดมีนบุรีโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซ่ึงเปนกรณีศาลที่รับฟองคดีเห็นวาคดีไมอยูในเขต
อํานาจ และศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลใน
คดีนั้น  
 
ขอเท็จจริงในคดี 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  กรุงเทพมหานคร โจทก ยื่นฟอง  หางหุนสวนจํากัด 
เอ็ม.พี.อินเตอรเนชั่นแนล การด ที่ ๑ นางสาวกนกวรรณ  ประจวบสุข ที่ ๒ จําเลย ตอศาลจังหวัดมีนบุรี 
เปนคดีหมายเลขดําที่ ม. ๑๔๗๕/๒๕๔๙  ความวา  โจทกตกลงทําสัญญาวาจางจําเลยที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ 
๑/๒๕๔๔  ใหดูแลทรัพยสินของโจทกในสํานักงานเขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ และจะตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายแกโจทกหากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินดังกลาว  ระหวางวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑ งดเวนหรือบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดตรวจดูแลทรัพยสินของโจทก จนเปนเหตุใหมีผูลักลอบถอดอุปกรณเพลาลอหลัง
ดานขวาของรถบรรทุกสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน  ๙๓-๙๗๖๖ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ อัน ซ่ึงจอด 
 



 ๒ 
 

ไวบริเวณรอบสํานักงานเขตสายไหม ตอมาโจทกซอมแซมเพลาลอหลังดังกลาวเสียคาใชจายเปนเงิน 
๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท  จําเลยที่ ๑ ในฐานะผูรับจางตองรับผิดชําระเงินจํานวนดังกลาวใหโจทกตามสัญญา
จางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย สวนจําเลยที่ ๒ เปนหุนสวนผูจัดการของจําเลยที่ ๑ ตองรวมรับผิดกับ
จําเลยที่ ๑ ชําระเงินแกโจทก ขอใหจําเลยทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๗๔,๙๖๐.๕๒ 
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท นับตั้งแตวันถัดจาก      
วันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก  
  จําเลยทั้งสองใหการวา จําเลยที่ ๑ มิไดผิดสัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัยของ
จําเลยที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ดูแลทรัพยสินของโจทกอยางเชนวิญูชนในฐานะผูรับจางทั่วไป และเสมือน
เปนทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ เอง จําเลยที่ ๑ ไมไดงดเวนกระทําการหรือบกพรองในการปฏิบัติหนาที่   
แตพนักงานขับรถของโจทกเปนฝายประมาทเลินเลอเอง โดยนํารถบรรทุกส่ิงปฏิกูลคันพิพาทไปจอด
หางจากสํานักงานเขตสายไหมประมาณ ๘๐ เมตร ซ่ึงอยูนอกบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๑     
จําเลยทั้งสองจึงไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  คดีโจทกขาดอายุความ คาเสียหายที่แทจริง      
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเปนเรื่องฟองตามสัญญาทางปกครองไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุติธรรม  ขอใหยกฟอง 

ศาลจังหวัดมีนบุรีพิจารณาแลวเห็นวา  โจทกเปนหนวยงานทางปกครองมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องตาง ๆ อาทิเชน การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การทะเบียน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ และการสาธารณูปโภค เปนตน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ และขอบังคับ
กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานเขตสายไหมเปนสวนราชการแหงหนึ่งในหนวยงานของโจทก            
ที่ประชาชนทั่วไปตองเขาไปใชประโยชนเพื่อติดตอราชการของโจทกโดยตรง นอกจากสัญญาจางดูแล
รักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กําหนดใหจําเลยที่ ๑ ในฐานะ    
ผูรับจางดูแลทรัพยสินของโจทกภายในอาคารสํานักงานแลว  ยังกําหนดใหจําเลยที่ ๑ มีหนาที่รักษา
ความปลอดภัยแกชีวิต ทรัพยสินของผูที่เขามาติดตอราชการในสํานักงานเขต ตรวจหาม  วากลาว 
ตักเตือน และจับกุมผูฝาฝนเขาออกในบริเวณสํานักงานเขต ผูฝาฝนทําลาย ลักทรัพย หรือประกอบ                
คดีอาชญากรรมตาง ๆ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่โจทกหรือผูแทนแจงใหทราบ ซ่ึงถือเปนภารกิจ  
อยางหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะของโจทกใหบรรลุผล สัญญาจางดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญา
ทางปกครอง  เมื่อขอพิพาทในคดีนี้มีมูลเหตุอันเนื่องมาจากสัญญาจางดูแลรักษาความปลอดภัยซ่ึงเปน
สัญญาทางปกครอง จึงอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 

 
 



 ๓ 
 
ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา  สัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๔๓ ซ่ึงเปนฉบับพิพาทมีวัตถุประสงคหลักใหจําเลยที่ ๑ ดูแลรักษาความปลอดภัยตัวอาคาร
สํานักงานเขตสายไหม ดูแลทรัพยสินของโจทกทั้งที่มีที่ตั้งภายในสํานักงานเขตสายไหมและบริเวณ
โดยรอบซึ่งรวมถึงบริเวณที่ใชเปนที่จอดรถโดยปกติของโจทก และรวมถึงการตรวจตราเพื่อรักษา   
ความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของผูที่เขามาในสํานักงานเขตสายไหม และปองกันเหตุภยันตราย
ตาง ๆ ตลอดจนทําหนาที่ในการตรวจ  หามปราม วากลาวตักเตือน จับกุมผูฝาฝนตามความจําเปนและ
ความเหมาะสมแกผูที่เขาออกบริเวณสํานักงานเขตสายไหม โดยโจทกใหผลตอบแทนแกจําเลยที่ ๑ เปน
คาจางเปนเงินจํานวนหนึ่งและกําหนดจายคาจางเปนรายเดือน สัญญาพิพาทจึงมีลักษณะเปนสัญญาที่
โจทกซ่ึงเปนผูวาจางไดวาจางจําเลยที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับจางเพื่อทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จและ    
โจทกตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น อันเปนสัญญาจางทําของ ตามมาตรา ๕๘๗ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หามีลักษณะเปนสัญญาสัมปทานหรือใหจําเลยที่ ๑ จัดทําบริการ
สาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุประสงค
หลักแตอยางใดไม  แมวาในขอ ๔ ของสัญญาจะกําหนดใหจําเลยที่ ๑ จะตองดูแลรักษาความปลอดภัย
แกชีวิตและทรัพยสินของผูที่เขามาในสํานักงานเขตสายไหม และปองกันภยันตรายตาง ๆ   และ            
ในขอ ๑๕ ของสัญญาใหจําเลยที่ ๑  มีหนาที่ ตรวจ หามปราม วากลาวตักเตือน จับกุมผูฝาฝนตาม         
ความจําเปนและความเหมาะสม รวมถึงขอ ๘ ของรายละเอียดและเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของ
สํานักงานเขตสายไหมแนบทายสัญญาจางเหมาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ จะกําหนดใหจําเลยที่ ๑ ตรวจสอบ
บุคคลตาง ๆ ที่จะเขามาในบริเวณอาคารสํานักงาน โดยสอบถามและอาจปฏิบัติหนาที่ดานการตรวจคน
ดวย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมนาสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลไมพึงประสงคไมใหเขามาใน
บริเวณสํานักงานของโจทกก็ตาม  ขอตกลงในสัญญาและเงื่อนไขดังกลาวก็เปนเพียงการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๑ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตัวอาคารสํานักงานเขตสายไหมและ
ดูแลทรัพยสินของโจทกตลอดจนของประชาชนที่มาติดตองานกับสํานักงานเขตสายไหมเปนหลัก
เทานั้น มิไดใหทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยโดยทั่วไปแตอยางใดซึ่งหนาที่รับผิดชอบดังกลาว     
หาใชการมอบอํานาจทางปกครองของโจทกที่มีตามกฎหมายใหจําเลยที่ ๑ ทําแทนไม  และหาใชเปนการ
ใหจําเลยที่ ๑ มีสวนรวมจัดทําบริการสาธารณะซึ่งอยูในหนาที่ของโจทกตามกฎหมายดวยไม  ดังนั้น 
สัญญาพิพาทจึงมิใชสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ        
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาว จึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด  คดีนี้  
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
 
 



 ๔ 
 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา  คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ      
ศาลปกครอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลว  ขอเท็จจริงตามคําฟองคดีนี้สรุปไดวา  โจทกตกลง         
ทําสัญญาวาจางจําเลยที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔  ใหดูแลทรัพยสินของโจทกในสํานักงาน         
เขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ และจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทกหากเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินดังกลาว  โดยจําเลยที่ ๒ เปนหุนสวนผูจัดการ  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑  
งดเวนหรือบกพรองในการปฏิบัติหนาที่เปนเหตุใหอุปกรณเพลาลอหลังดานขวาของรถบรรทุกสิ่งปฏิกลู
คันหมายเลขทะเบียน  ๙๓-๙๗๖๖ กรุงเทพมหานคร ที่จอดไวบริเวณรอบสํานักงานเขตสายไหมถูกถอด
ออกไป โจทกเสียคาใชจายในการซอมแซม ๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท  จึงฟองขอใหจําเลยทั้งสองรวมกันหรือ
แทนกันชําระเงินคาซอมแซมพรอมดอกเบี้ย  จําเลยทั้งสองใหการวา จําเลยที่ ๑ มิไดผิดสัญญา พนักงาน
รักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ดูแลทรัพยสินของโจทกอยางเชนวิญูชนในฐานะ  
ผูรับจางทั่วไป และเสมือนเปนทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ เอง จําเลยที่ ๑ ไมไดงดเวนกระทําการหรือ
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานขับรถของโจทกเปนฝายประมาทเลินเลอเองเพราะนํารถคัน
พิพาทไปจอดหางจากสํานักงานเขตสายไหมประมาณ ๘๐ เมตร ซ่ึงอยูนอกบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของจําเลยที่ ๑ จําเลยทั้งสองไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น คดีโจทกขาดอายุความ ขอใหยกฟอง   

คดีจึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา  สัญญาที่โจทกวาจางใหจําเลยที่ ๑ ดูแลทรัพยสินของ
โจทกในสํานักงานเขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ ตามสัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๔ เปนสัญญาทางแพง
หรือสัญญาทางปกครอง  เห็นวา  กรุงเทพมหานคร โจทกเปนราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  มาตรา ๖ จึงเปนหนวยงานทางปกครอง ตาม
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน         
การทะเบียน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง การผังเมือง การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การวิศวกรรม
จราจร การขนสง การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ การดูแลรักษา             
ที่สาธารณะ  การควบคุมอาคาร การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดให
มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม การสาธารณูปโภค ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ .ศ .  ๒๕๒๘  มาตรา  ๘๙  และ               
โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๙  วรรคหนึ่ง 
(๔) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติให “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอย 
 



 ๕ 
 

ฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปน
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ”  สัญญาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑/๒๕๔๔ จึงเปนสัญญาที่มีหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาฝายหนึ่ง         
แตสัญญาทางปกครองนั้นจะตองมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ   
หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงาน
ทางปกครองใหจําเลยที่ ๑ เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง  หรือเปน
สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนิน
กิจการทางปกครองอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล  สําหรับสัญญาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยฯ 
ฉบับพิพาทมีวัตถุประสงคหลักใหจําเลยที่  ๑  มีหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตัวอาคารสํานักงาน     
เขตสายไหม และดูแลทรัพยสินของโจทกทั้งที่มีที่ตั้งภายในสํานักงานเขตสายไหมและบริเวณโดยรอบ
ซ่ึงรวมถึงบริเวณที่ใชเปนที่จอดรถโดยปกติของโจทก  โดยกําหนดไวเฉพาะความรับผิดและขอยกเวน
ความรับผิดของจําเลยที่ ๑ เกี่ยวกับความเสียหายในทรัพยสินของโจทก แตมิไดกําหนดความรับผิดของ
จําเลยที่ ๑ เกี่ยวกับความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของผูที่ เขาไปในสํานักงานเขตสายไหม               
จึงเปนสัญญาที่คูสัญญาทําขึ้นเพื่อมุงประโยชนในการดูแลทรัพยสินของโจทกเปนหลัก  มิใชเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙  อันเปนบริการสาธารณะของโจทก ดังนั้น  สัญญาจางเหมา
ดูแลรักษาความปลอดภัยฯ ฉบับพิพาทนี้ จึงเปนสัญญาที่คูสัญญาทําขึ้นโดยมุงผูกพันดวยใจสมัครบน
พื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน อันเปนสัญญาทางแพงที่มีหนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาเทานั้น    
ขอพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยทั้งสองในคดีนี้  จึงมิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ อันจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  แตเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม  
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